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ดจิติอลมัลตมิิเตอร์และการใช้งาน 
1. ส่วนประกอบของดิจิตอลมลัติมเิตอร์ 
 ดิจิตอลมลัติมิเตอร์มีส่วนประกอบของเคร่ืองแต่ละรุ่นแต่ละยีห่อ้แตกต่างกนับา้ง  แต่การ
ใชง้าน การวดัค่าและการอ่านค่าจะมีหลกัการท่ีคลา้ยคลึงกนั  โดยทัว่ไปสามารถวดัปริมาณไฟฟ้า
ไดด้งัน้ีคือ  วดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง  วดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั  วดักระแสไฟตรง  วดั
กระแสไฟสลบั  วดัความตา้นทาน นอกจากน้ี  ในบางรุ่น สามารถวดัค่าตวัเก็บประจุ  วดัอตัราการ
ขยายกระแสตรง (hFE) วดัอุณหภูมิ  วดัความถ่ี เป็นตน้  ส่วนประกอบของดิจิตอลมลัติมิเตอร์ 
แสดงดงัรูปท่ี1 
 

 
 

รูปท่ี1 ส่วนประกอบดิจิตอลมลัติมิเตอร์ 
 

จากรูปท่ี  1 เป็นส่วนประกอบดิจิตอลมลัติมิเตอร์ยีห่อ้หน่ึง มีส่วนประกอบต่าง ๆ  ดงัน้ี 
หมายเลข 1  จอแสดงผลการวดัเป็นตวัเลข  
หมายเลข 2 ยา่นวดัความตา้นทาน 
หมายเลข 3  สวติช์ปิดเปิดเคร่ือง 
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หมายเลข 4 สวติช์หน่วงการแสดงผล 
หมายเลข 5 ยา่นวดักระแสไฟสลบั 
หมายเลข 6 ยา่นวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 
หมายเลข 7 สวติช์เลือกยา่นวดั 
หมายเลข 8 ยา่นวดัอตัราการขยายกระแสของทรานซิสเตอร์ (hFE) ใชร่้วมกบั 
                            หมายเลข 12 
หมายเลข 9 ยา่นวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 
หมายเลข 10 ยา่นวดักระแสไฟตรง 
หมายเลข 11 ยา่นวดัค่าตวัเก็บประจุ 
หมายเลข 12 ซ็อกเก็ตทรานซิสเตอร์ส าหรับวดัค่าอตัราการขยายกระแสตรง          

ทรานซิสเตอร์ 
หมายเลข 13 ขั้วต่อสายวดัสีแดง ส าหรับวดัแรงดนัไฟฟ้าฟ้ากระแสตรง แรงดนัไฟฟ้า

กระแสสลบั กระแสไฟตรง ความตา้นทาน 
หมายเลข 14 ขั้วต่อสายวดัสีด า (COM) ใชร่้วมกนัทุกยา่นวดั 

 หมายเลข  15       ขั้วต่อสายวดัสีแดง ส าหรับวดักระแสไฟฟ้าค่าสูง  20A 
  หมายเลข  16 ขั้วต่อสายวดัสีแดง ส าหรับวดักระแสไฟฟ้าและตวัเก็บประจุ        

2. สัญลกัษณ์เพือ่ความปลอดภัย 
 ดิจิตอลมลัติมิเตอร์มีสัญลกัษณ์เพื่อความปลอดภยั  (Safety Symbols) ก ากบัไวบ้ริเวณดา้น   
หนา้ของตวัเคร่ือง   ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์มาตรฐานส าหรับเตือนผูใ้ชใ้หมี้ความระมดัระวงัในการใช้
เพื่อความปลอดภยัต่อตวัผูใ้ชเ้อง  และใหเ้คร่ืองมืออยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านไดเ้สมอ สัญลกัษณ์ท่ี
ใชเ้ป็นมาตรฐานแสดงดงัรูปท่ี2 

        

                                                                         

         ก) ใหดู้ค าอธิบายในคู่มือ          ข) แรงดนัท่ีเป็นอนัตราย             ค) แบตเตอร่ี                                                                

                                              
 

                      ง) ฟิวส์                               จ) ฉนวน 2 ชั้น                        ฉ) กราวด ์

รูปท่ี2 สัญลกัษณ์มาตรฐานแสดงไวท่ี้ดิจิตอลมลัติมิเตอร์  
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3. การวดัแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 
 ขั้นตอนการวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงมีดงัน้ี  

1. ต่อสายวดัสีแดงเขา้ท่ีขั้วต่อ VΩ  (หมายเลข 13) 
2. ต่อสายวดัสีด าเขา้ท่ีขั้วต่อ COM (หมายเลข 14) 
3. ปรับสวติช์เลือกยา่นวดัไปท่ี  (หมายเลข 6) โดยตั้งค่าสูงไวก่้อนเม่ืออ่านค่าไม่ได้

จึงค่อยๆ ลดลงมายา่นท่ีเหมาะสม 
4. ท าการวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงโดยการวดัแบบขนานกบัวงจร  แสดงดงัรูปท่ี3 
5. อ่านค่าจากจอแสดงผล (หมายเลข 1) 
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รูปท่ี3 การวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 

 
ในการวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงถา้ค่าท่ีอ่านจากจอแสดงผลเป็น  “      ” แสดงวา่ต่อสาย

วดัผดิขั้ว ใหท้  าการสลบัสายวดัท่ีวดัค่าใหม่ใหข้ั้ววดัถูกตอ้ง 

4. การวดัแรงดันไฟฟ้ากระแสสลบั 
 ขั้นตอนการวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัมีดงัน้ี  

1. ต่อสายวดัสีแดงเขา้ท่ีขั้วต่อ VΩ (หมายเลข 13) 
2. ต่อสายวดัสีด าเขา้ท่ีขั้วต่อ COM (หมายเลข 14) 
3. ปรับสวติช์เลือกยา่นวดัไปท่ี V~ (หมายเลข 9) โดยตั้งค่าสูงไวก่้อนเม่ืออ่านค่าไม่ได ้ 

แลว้จึงค่อย ๆ  ลดลงมายา่นท่ีเหมาะสม 
4. ท าการวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัโดยต่อวดัแบบขนานกบัวงจร  แสดงดงัรูปท่ี4 
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รูปท่ี4 การวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 
 

5. อ่านค่าจากจอแสดงผล (หมายเลข 1) 
  การวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัไม่ตอ้งค านึงถึงขั้วสายวดัเพราะแรงดนัไฟฟ้า
กระแสสลบัไม่มีขั้วตายตวั 

5. การวดักระแสไฟตรง 
 ขั้นตอนการวดักระแสไฟตรงมีดงัน้ี  

1. ต่อสายวดัสีแดงเขา้ท่ีขั้วต่อ  (หมายเลข 16) 
2. ต่อสายวดัสีด าเขา้ท่ีขั้วต่อ COM (หมายเลข 14) 
3. ปรับสวติช์เลือกยา่นการวดัไปท่ี  (หมายเลข 10)  โดยตั้งค่าสูงไวก่้อนแลว้จึงค่อยๆ    

ลดลงมายา่นท่ี เหมาะสม 
4. ท าการวดักระแสไฟตรง โดยการต่อวดัแบบอนุกรมกบัวงจรดงัรูปท่ี5 
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รูปท่ี5 การวดักระแสไฟตรง 
 

5. อ่านค่าจากจอแสดงผล (หมายเลข 1) 
ในกรณีท่ีวดัค่ากระแสไฟตรงเกิน  200 mA ใหต่้อสายวดัสีแดงเขา้ท่ีขั้วต่อ 20 A 

 ในการวดัค่ากระแสไฟตรง ถา้ค่าท่ีอ่านจากจอแสดงผลเป็นลบ “        ” แสดงวา่ต่อสายวดั
ผดิขั้ว ใหท้  าการสลบัปลายสายวดัท่ีวดัค่าใหม่ 
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6. การวดักระแสไฟสลบั 
ขั้นตอนการวดักระแสไฟสลบัมีดงัน้ี 
1. ต่อสายวดัสีแดงเขา้ท่ีขั้วต่อ  (หมายเลข 16) 
2. ต่อสายวดัสีด าเขา้ท่ีขั้วต่อ   COM (หมายเลข 14) 
3. ปรับสวติช์เลือกยา่นการวดัไปท่ี A~ (หมายเลข 5) โดยตั้งค่าสูงไวก่้อนแลว้จึงค่อย ๆ   

ลดลงมายา่นท่ี เหมาะสม 
4. ท  าการวดักระแสไฟสลบั โดยการต่อวดัแบบอนุกรมกบัวงจรดงัรูปท่ี6 
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รูปท่ี6 การวดักระแสไฟสลบั 
 
5. อ่านค่าจากจอแสดงผล (หมายเลข 1) 
ในกรณีท่ีวดัค่ากระแสไฟสลบัเกิน 200 mA ใหต่้อสายวดัสีแดงเขา้ท่ีขั้วต่อ 20 A 

7. การวดัความต้านทาน 
  ขั้นตอนการวดัความตา้นทานมีดงัน้ี 

1. ต่อสายวดัสีแดงเขา้ท่ีขั้วต่อ VΩ (หมายเลข 13) 
2. ต่อสายวดัสีด าเขา้ท่ีขั้วต่อ COM (หมายเลข 14) 
3. ปรับสวติช์เลือกยา่นวดัไปท่ี Ω (หมายเลข 2) โดยตั้งยา่นใหเ้หมาะสมกบัค่าท่ี 

ท าการวดั 
4. ท าการวดัความตา้นทานโดยการต่อสายวดัขนานกบัตวัตา้นทาน  แสดงดงัรูป  

ท่ี7 
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   รูปท่ี7 การวดัความตา้นทาน 
        

5. อ่านค่าจากจอแสดงผล (หมายเลข 1) 
ในการความความตา้นทานจะตอ้งไม่ต่อวดัความตา้นทานท่ีอยูใ่นวงจรท่ีมีแรงดนั และ

กระแสอยู ่ตวัตา้นทานจะไม่มีขั้วบวกลบ ในการวดัไม่จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงขั้วบวกหรือลบ 

8. การวดัอตัราการขยายกระแสตรง  
ขั้นตอนการวดัอตัราการขยายทางกระแสของทรานซิสเตอร์ มีดงัน้ี 
1. ปรับสวติช์เลือกยา่นวดัไปท่ี hFE (หมายเลข 8) 
2. เสียบทรานซิสเตอร์ลงในซ็อกเก็ตใหต้รงกบัชนิดของทรานซิสเตอร์ คือ NPN หรือ PNP 

และต าแหน่งขา EBC (หมายเลข 12) 
3. อ่านค่าจากจอแสดงผล (หมายเลข 1) 

9. ข้อควรระวงัในการใช้ดิจิตอลมลัติมเิตอร์ 
1. ก่อนการใชง้านควรศึกษาคู่มือการใชใ้หล้ะเอียด 
2. ตรวจสอบสายวดัใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง 
3. ตรวจสอบสวติช์เลือกยา่นวดั ใหต้รงกบัส่ิงท่ีจะท าการวดั และตั้งยา่นวดัใหเ้หมาะสม 
4. เม่ือตอ้งการวดัแรงดนัไฟฟ้าท่ีมีค่าสูงไม่เกิน 750VAC หรือ 1000VDC ตอ้งปฏิบติั      
     ตามสัญลกัษณ์ท่ีก าหนดคือ               ใหดู้ค าอธิบายในคู่มือ          แรงดนัท่ีเป็นอนัตราย 
5. แบตเตอร่ีท่ีใชค้วรมีประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีดี 
6. การเปล่ียนฟิวส์ใหใ้ชข้นาดตามคู่มือ 

สรุป 
 ดิจิตอลมลัติมิเตอร์ เป็นเคร่ืองวดัท่ีใชก้ารแสดงผลการวดัค่าเป็นตวัเลขท าใหก้ารอ่านค่า มี
ความถูกตอ้งแม่นย  าข้ึน   ลดการผดิพลาดท่ีเกิดจากการอ่านค่า   มีความสะดวกต่อการใชง้าน 
ดิจิตอลมลัติมิเตอร์แต่ละรุ่นแต่ละบริษทั มีโครงสร้างส่วนประกอบ  และรายละเอียดต่างกนับา้ง 
แต่การใชง้านการวดัค่าจะมีหลกัการท่ีคลา้ยคลึงกนั  โดยทัว่ไปมียา่นวดัท่ีประกอบดว้ย ยา่นวดั
แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง   ยา่นวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั   ยา่นวดักระแสไฟตรง  ยา่นวดั
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กระแสไฟสลบั   ยา่นวดัค่าความตา้นทาน  ในบางรุ่นยงัสามารถวดัค่าตวัเก็บประจุ  วดัอตัราการ
ขยายกระแสตรงของทรานซิสเตอร์ (hFE)  วดัอุณหภูมิ วดัความถ่ีไดอี้กดว้ย 
 ในการน าไปใชง้านจะใชห้ลกัการเดียวกนักบัมลัติมิเตอร์แบบเขม็ช้ีธรรมดา  แต่จะมี
บางส่วนท่ีแตกต่างกนับา้งเล็กนอ้ย  ใหศึ้กษาวธีิการใชจ้ากคู่มือของรุ่นนั้น  ๆ  และใชง้านดว้ยความ
ระมดัระวงัเพื่อไม่ใหเ้กิดการช ารุดเสียหาย และเป็นอนัตรายต่อผูใ้ชง้าน 
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